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ACTA N.º 1 
                                      ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE NELAS, REALIZADA EM DOZE DE JANEIRO DE DOIS 
MIL E DEZ  

 
---- Aos doze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, nesta Vila de Nelas e edifício dos 
Paços do Município, reuniu pelas quinze horas, a Câmara Municipal de Nelas, sob a presidência 
da Senhora Presidente da Câmara, Dr.ª Isaura Leonor Marques de Figueiredo Silva Pedro, 
estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Manuel da Conceição Marques, Adelino José 
Borges Amaral, Dr. Osvaldo Luis dos Santos Coelho Seixas, Maria Antónia Ferreira Casquilha 
de Figueiredo, Hélder José Gomes Ambrósio e Dr. Jorge David Sousa Paiva. ---------------------- 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 
---- Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião ordinária pública anterior, realizada 
em 29 de Dezembro de 2009, a qual tinha sido aprovada em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
---- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia anterior, que apresentava os 
seguintes saldos: - De operações orçamentais: 109.044,40 � (cento e nove mil quarenta e quatro 
euros e quarenta cêntimos); - De operações extra orçamentais: 142.508,55 � (cento e quarenta e 
dois mil quinhentos e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos). --------------------------------------- 

 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA 

 
---- A Senhora Presidente da Câmara apresentou os seguintes assuntos para serem incluídos na 
Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- - Preenchimento de um lugar de Assistente Operacional � Reserva de Recrutamento Interna 
� Aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Abertura de procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de treze 
postos de trabalho, de assistentes operacionais, da carreira geral de assistente operacional, em 
regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado � Aprovação. ------------------------------ 
---- Reconhecendo a urgência de deliberação imediata sobre estes assuntos, os Membros do 
Executivo presentes deliberaram, por unanimidade, incluí-los na ordem de trabalhos da presente 
reunião, nos termos do artigo 83º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
---- Não foram apresentados assuntos no Período de Antes da Ordem do Dia. -------------- 
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ORDEM DO DIA 
 

1 � ZONAS INDUSTRIAIS 
1.1.ZONA INDUSTRIAL I (LADO LUSO FINSA) � AQUISIÇÃO DE TERRENO A 
JOÃO MANUEL PINTO MOREIRA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Janeiro de 2010, do Técnico Superior, Dr. Luís 
Costa, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Zona Industrial I (lado Luso Finsa) � Aquisição de terreno a João Manuel Pinto Moreira. -- 
---- Face à necessidade em adquirir terrenos para fins industriais (lado da Luso Finsa) para 
atracção de eventuais investidores, e havendo proprietários interessados em vender, solicito a 
V.ª Ex.ª autorização para adquirir o seguinte artigo matricial: -----------------------------------------  
---- - Artigo matricial 6588-Rústico, sito em �Carvalhal - Nelas�, na Freguesia de Nelas, 
Concelho de Nelas, com a área de seiscentos metros quadrados, confrontando a norte com 
Manuel Batista Moura Casa Nova, nascente com Gracinda Albuquerque, sul com Arnaldo dos 
Santos Almeida e poente com Manuel Viegas, Herd.º; ------------------------------------------------- 
---- O proprietário, João Manuel Pinto Moreira, contribuinte n.º 129167789, residente na Av.ª 
da Liberdade, n.º 2, 3520-061 Nelas, acordou vendê-lo pelo preço total de 900,00 � (600 m2 x 
1,50 �). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Parecer dos Serviços ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Atendendo à localização do terreno (conforme planta em anexo), e dado que o preço 
unitário se encontra dentro do praticado na zona, julga-se ser de aceitar o preço proposto. -------
---- No entanto, deixa-se a decisão à superior consideração de Vª. Exª.�. ----------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do terreno, atrás descrito, sito 
na Zona Industrial I (lado da Luso Finsa), em Nelas, de que é proprietário João Manuel Pinto 
Moreira, pela quantia de novecentos euros, bem como autorizar o respectivo pagamento, nos 
termos e de acordo com a informação do Técnico Superior, atrás descrita. -------------------------- 
 

2 � DIVERSOS 
 
2.1.PEDIDO DE PAGAMENTO FRACCIONADO DE DÍVIDA DE ÁGUA. 
REQUERENTE: ABEL FERNANDES � APROVAÇÃO 
---- Presente um requerimento, datado de 16 de Dezembro de 2009, de Abel Fernandes, 
residente na Rua Escritor Carlos Sombrio, n.º 50, na localidade de Caldas da Felgueira, 
Freguesia de Canas de Senhorim, deste Concelho de Nelas, que a seguir se transcreve: ----------- 
---- �Vem requerer a V.ª Ex.ª, se digne ordenar o pagamento faseado do consumo de água em 
dívida, reduzido ao mínimo, uma vez que requerente não tem possibilidades económicas para 
suportar tal encargo. Encargo esse que já vem, a longo prazo. -----------------------------------------
---- Mais informo V.ª Ex.ª que o consumo de água tem sido pago pontualmente desde 
2006/2007, até à presente data. ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Bem sabe o requerente que lhe foi concedido o pagamento faseado, assumindo a 
responsabilidade o Senhor António José Leitão Fonseca (genro do requerente), uma vez que o 
Senhor António foi para parte incerta, o requerente desconhecia o facto de a dívida não estar a 
ser paga. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Assim sendo, requer o pagamento da dívida em prestações. ---------------------------------------
---- A totalidade da dívida é de 294,27 �.� ----------------------------------------------------------------
---- Presente também uma informação, datada de 16 de Dezembro de 2009 e emitida pelo 
Serviço de Execuções Fiscais, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 
---- �Dívida de água em execução fiscal ------------------------------------------------------------------- 
---- Relativamente ao pedido a solicitar que seja autorizado o pagamento fraccionado de uma 
dívida de água em nome de Abel Fernandes, informa-se que o requerente tem 7 meses de 
consumo de água domiciliária, perfazendo o montante de 294,27 �, acrescidos dos respectivos 
juros de mora. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À superior consideração de V/ Exa.� ------------------------------------------------------------------ 
---- Presente ainda uma informação, datada de 04 de Janeiro de 2010, do Senhor Coordenador 
Técnico de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de pagamento, fraccionado, de dívida de água, em Execução Fiscal. Requerente: 
Abel Fernandes (Requerimento com o registo de entrada n.º 17.926, de 16/12/2009). ------------- 
---- De acordo com o n.º 1, do art.º 196.º, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
�as dívidas exigíveis em Processos Executivos poderão ser pagas em prestações mensais e 
iguais, mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão de execução fiscal�. ----
---- O n.º 4 do referido artigo determina que, �o pagamento em prestações pode ser autorizado 
desde que se verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver a dívida 
de uma só vez, não devendo o número de prestações, em caso algum, exceder 36 (trinta e seis), 
nem o valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta, no momento da autorização, 
(actualmente 89,00 �). � ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Assim, se o executado estiver nas condições previstas no n.º 4 do art.º acima citado, parece-
me aceitável a possibilidade de ser autorizado o pagamento da dívida do requerente, no valor de 
294,27�, desde que assegure o pagamento mensal do consumo actual. -------------------------------
---- No entanto, a Excelentíssima Câmara, superiormente, decidirá.� ---------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da água consumida pelo 
requerente Abel Fernandes, no valor de 294,27 �, em prestações mensais, desde que se cumpra 
o previsto na lei e nos termos e de acordo com a informação do Senhor Coordenador Técnico 
de Expediente Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
atrás descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.ACADÉMICO BASKET CLUB DE NELAS � RELATÓRIO E CONTAS DE 
GERÊNCIA 2008/2009 � CONHECIMENTO 
---- Presente o Relatório e Contas de Gerência, do Académico Basket Club de Nelas, referente à 
época desportiva que decorreu de 01 de Agosto de 2008 a 31 de Julho de 2009. ------------------- 
---- O Senhor Vereador Dr. Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas realçou a actividade 
desportiva desenvolvida pelo Académico Basket Clube de Nelas, os seus resultados alcançados, 
bem como a boa situação económica em que se encontra a referida Associação. Afirmou ainda 
que o Académico Basket Clube de Nelas era um bom exemplo a seguir pelas restantes 
associações desportivas do Concelho. --------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 
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2.3.PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 
CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS � RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO 
DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO � APROVAÇÃO 
---- Presente o Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infracções 
conexas, do Município de Nelas, o qual fica anexo a esta acta (Anexo I), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A Senhora Presidente da Câmara explicou o assunto, realçando que foi criado um núcleo 
coordenador para a elaboração do Plano em referência, constituído por um grupo de 
funcionários da Autarquia, que apontaram as áreas de risco e as respectivas correcções a 
introduzir. Afirmou ainda que, na elaboração do referido Plano, foram seguidas as 
recomendações da Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de prevenção de riscos de gestão, 
incluindo os de corrupção e infracções conexas, do Município de Nelas. ----------------------------  
 

3 � PESSOAL 
 
3.1.PREENCHIMENTO DE UM LUGAR DE ASSISTENTE OPERACIONAL � 
RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA � APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 05 de Janeiro de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 
---- �Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal, Dra. Isaura Pedro -------------------------------- 
---- C/c - Sr. Vice-Presidente, Dr. Manuel Marques ----------------------------------------------------- 
---- Preenchimento de um Lugar de Assistente Operacional � Reserva de Recrutamento Interna 
---- Em 04 de Março de 2009, foi aberto por aviso n.º 4848/2009, publicado em D.R. 2.ª Série 
um procedimento concursal de recrutamento para o preenchimento de seis postos de trabalho de 
assistentes operacionais, da carreira geral de assistente operacional, em regime de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado; dando cumprimento ao disposto no n.º 6, do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, foi publicada também em D.R. na 2.ª série, por aviso 
n.º 12084/2009, de 08 de Julho de 2009, a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
homologada, constituindo-se uma reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 1, do 
artigo 40.º da Portaria n.º83-A/2009. ---------------------------------------------------------------------- 
---- Havendo necessidade de ocupar mais um posto de trabalho, no âmbito do procedimento 
concursal aberto em 2009, com lista de reserva de recrutamento interna homologada, e tendo 
esta reserva validade de 18 meses, nos termos do n.º 2, do artigo 40.º da Portaria n.º83-A/2009, 
o recrutamento para o lugar em causa opera-se nos termos do previsto na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 54.º e no 55.º da LVCR. ------------------------------------------------------------------------------ 
---- Havendo no Mapa de Pessoal um lugar vago, de Assistente Operacional, da carreira geral 
de Assistente Operacional, devidamente cabimentado, e tendo em conta o disposto no n.º 2 do 
artigo 6º e alínea b) dos n.ºs 1, 3 e 4, do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, as 
verbas orçamentais dos serviços afectas a despesas com pessoal destinam-se a suportar os 
encargos com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados. ------------------------------------------
---- Considerando que no mapa de pessoal aprovado em reunião ordinária da assembleia 
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municipal em 11 de Dezembro de 2009, essas despesas foram previstas e, que a ocupação dos 
lugares é fundamental para a Autarquia, para garantir o normal funcionamento dos serviços, sou 
a propor a V. Exa. autorização para o preenchimento do posto de trabalho em causa. -------------
---- V. Exa. superiormente decidirá.� ---------------------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou uma breve explicação sobre o assunto. ------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal para o 
preenchimento de um lugar de Assistente Operacional, nos termos e de acordo com a 
informação da Técnica Superior de Recursos Humanos, atrás descrita. ------------------------------ 
3.2.ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA 
O PREENCHIMENTO DE TREZE POSTOS DE TRABALHO, DE ASSISTENTES 
OPERACIONAIS, DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE OPERACIONAL, EM 
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 08 de Janeiro de 2010, da Técnica Superior de 
Recursos Humanos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 



Fls.__________ 
 

Reunião de 12-01-2010 

 

6 

---- �Ex.m.ª Senhora Presidente da Câmara ---------------------------------------------------------------
---- Na sequência da aprovação do Mapa de Pessoal, em reunião ordinária da assembleia 
municipal, em 11 de Dezembro de 2009 e de reunião interna, concluiu-se, entre outros, que 
dever-se-á proceder à abertura de procedimento concursal comum para o preenchimento de 
treze postos de trabalho da carreira geral de Assistente Operacional por tempo indeterminado 
nas seguintes áreas de competências: - dois cabouqueiros, seis jardineiros, um electricista, um 
carpinteiro de limpos, um serralheiro civil e dois condutores de máquinas, uma vez que aqueles 
postos de trabalho se revelam necessários à prossecução das actividades da autarquia, e estão 
actualmente preenchidos com contratos a termo certo. -------------------------------------------------- 
---- Nesse sentido, sou a propor a V. Exa. a abertura do Procedimento Concursal de 
Recrutamento acima referenciado, nos termos do artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro, alínea a) do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro e ainda do artigo 4.º do Decreto-Lei, n.º 209/2009, de 3 de Setembro, para que assim se 
possa iniciar o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação de alguns postos de 
trabalho previstos, e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, que abaixo se indicam em 
tabela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Esta decisão deverá assentar igualmente na redacção dos n.ºs 4 e 6, do art. 6º da referida 
Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Complementarmente a essa decisão, deverá ser igualmente designado e constituído um júri, 
nos termos do Artigo 20.º, da Portaria já referida anteriormente, propondo-se que o mesmo seja 
constituído, pelos seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------- 
---- - Presidente: Eng. Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira � Chefe de Divisão de Projectos e 
Planeamento Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Vogais efectivos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Dra. Lucília Maria Cabral Ferreira - Técnica Superior que substituirá o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos e Eng. Paula Alexandra Lopes Sampaio - Técnica Superior. ----------------
---- Vogais suplentes: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Eng. João Luís Borges Almeida Ferreira � Técnico Superior e Eng. Susana Abrantes 
Mesquita � Técnica Superior. ------------------------------------------------------------------------------- 
---- A tabela seguinte indica o número de lugares colocados a concurso; a caracterização dos 
respectivos Postos de Trabalho, e as habilitações literárias exigidas: --------------------------------- 

 
Ref.ª. 

 

Postos de 
trabalho / 
Unidade 
Orgânica 

Caracterização do Posto de Trabalho Nº de 
Lugares 

Habilitações 
Literárias 
exigidas 

 
A Jardineiro 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral e 
categoria de Assistente Operacional, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 
27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento 
dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade 
pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
Executar funções de Jardinagem, tais como, preparar terrenos para jardins, 

6 
Escolaridade 
Obrigatória 
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cuidar de viveiros; cortar relva; podas e cortes de árvores e arbustos; 
proceder à limpeza e conservação dos arruamentos e dos canteiros. 

B Electricista 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral e 
categoria de Assistente Operacional, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 
27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento 
dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade 
pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
Efectuar serviços de Electricista. Executar trabalhos de montagem, 
conservação e reparação de instalações eléctricas e equipamentos de baixa 
tensão; instalar, consertar e reparar circuitos; instalar órgãos eléctricos; 
execução de cálculos de material e respectivos custos para instalações 
eléctricas e quadros eléctricos; montagem de equipamentos eléctricos para 
iluminação; ensaios e detecção das avarias dos equipamentos e instalações 
eléctricas; leitura e interpretação de desenhos técnicos e plantas ou projectos 
eléctricos e especificações técnicas e respectiva simbologia. 

1 Escolaridade 
Obrigatória 

C Carpinteiro  

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral e 
categoria de Assistente Operacional, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 
27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento 
dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade 
pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
Efectuar serviço de carpintaria em geral; tais como, fabrico e restauro de 
mobiliário; pintura de vernizes e tintas em madeira; montagem de divisórias 
e tectos falsos e pontes em madeira; assentamento de portas, janelas, 
portadas, aros, guarnição; serviços de cofragem; talha e molduras. 

1 
Escolaridade 
Obrigatória 

D Cabouqueiro 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral e 
categoria de Assistente Operacional, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 
27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento 
dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade 
pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
Executar funções de cabouqueiro;  

2 
Escolaridade 
Obrigatória 

E Serralheiro 
Civil 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral e 
categoria de Assistente Operacional, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 
27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de carácter 

1 
Escolaridade 
Obrigatória 
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manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento 
dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade 
pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
Execução de diversos trabalhos de serralharia. 

F Condutor de 
Máquinas 

Posto de Trabalho com conteúdo funcional inerente à carreira geral e 
categoria de Assistente Operacional, conforme o Anexo à Lei 12- A/2008, de 
27 de Fevereiro, referido no n.º 2, do artigo 49, da mesma. 
ÁREA DE TRABALHO: - Funções de natureza executiva, de carácter 
manual ou mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e com 
graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento 
dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade 
pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correcta utilização, 
procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 
Condutor de máquinas pesadas. 

2 
Escolaridade 
Obrigatória 

---- V.ª Ex.ª superiormente decidirá.� ----------------------------------------------------------------------
---- Na informação atrás descrita encontra-se exarado um Despacho da Senhora Presidente da 
Câmara, datado de 08 de Janeiro de 2010, que a seguir se transcreve: --------------------------------
---- �À reunião de Câmara. Concordo. Nos termos dos n.ºs 4 e 6, do artigo 6.º da LVCR, em 
caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores abrangidos pelo n.º 
4, do art. 6º, da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, deverá proceder-se ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida.� --------------------------------------------------------- 
---- A Senhora Presidente da Câmara prestou uma breve explicação sobre o assunto. ------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal de 
recrutamento para o preenchimento de treze postos de trabalho de assistentes operacionais da 
carreira geral de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, nos termos e de acordo com a informação da Técnica Superior de Recursos 
Humanos, atrás descrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 - CONTABILIDADE 
 
4.1.PAGAMENTO DE FACTURAÇÃO DIVERSA � CONHECIMENTO 
---- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora Presidente 
durante o mês de Dezembro de 2009, no total de 636.854,42 � (seiscentos e trinta e seis mil 
oitocentos e cinquenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos), referente a Operações 
Orçamentais e no total de 85.482,55 � (oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), referente a Operações de Tesouraria, descritos em relação 
elaborada pela Secção de Contabilidade. ------------------------------------------------------------------ 
4.2.MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DE 2009 � CONHECIMENTO  



Fls.__________ 
 

Reunião de 12-01-2010 

 

9 

---- A Câmara tomou conhecimento das Modificações ao Orçamento Municipal, para o ano de 
2009, n.º 38, e às Grandes Opções do Plano para o mesmo ano de 2009, n.º 34, as quais ficam 
anexas a esta acta (Anexo II), fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------- 
4.3.ENCARGOS DOS ANOS ANTERIORES � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos encargos que transitaram 
dos anos anteriores, constantes do documento elaborado pelo Sector de Contabilidade, o qual 
fica anexo à acta (Anexo III), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------
4.4.FUNDOS PERMANENTES � CONSTITUIÇÃO � AUTORIZAÇÃO 
---- A Senhora Presidente pediu autorização à Câmara para serem constituídos três fundos de 
maneios, ou seja, para além dos dois já existentes, ser constituído mais um, no valor de 1.000 � 
(mil euros), cujo titular é o Senhor Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva. -------------------------
---- Assim, nos termos do nº. 2.9.10.11, do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais, aprovado pelo Dec.Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Lei nº. 162/99, de 14 de Setembro, pelo Dec.Lei nº. 315/2000, de 2 de 
Dezembro e pelo Dec.Lei nº. 84-A/2002, de 5 de Abril, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar a constituição de três fundos de maneio, um, no valor de 1.000 � (mil euros), visando 
o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, cujo titular é o Senhor Vereador Dr. 
Osvaldo Luís dos Santos Coelho Seixas, outro, também no valor de 1.000 � (mil euros), 
visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, cujo titular é o Senhor 
Vereador Dr. Jorge David Sousa Paiva e ainda outro, no valor de 500 � (quinhentos euros), 
visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com o Notário 
Privativo desta Câmara Municipal, cujo titular é o Senhor Coordenador Técnico de Expediente 
Geral e Arquivo, José Carlos Pires Borges. --------------------------------------------------------------- 
4.5.PAGAMENTOS � AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS URGENTES  
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar genericamente todas as despesas correntes 
inerentes ao funcionamento dos Serviços Municipais, destacando-se: --------------------------------
---- - Pagamento das remunerações ao pessoal ao serviço do Município; trabalho extraordinário 
nocturno e em dias de descanso semanal, descanso complementar e feriados; combustíveis e 
lubrificantes; transportes escolares; seguros; renda de prédios; despesas com a expedição de 
correio e com as telecomunicações; despesas de expedição dos filmes exibidos no Cine-Teatro; 
honorários dos peritos em vistorias; EDP - Electricidade do Centro, S.A., compra de cimento; 
senhas de presença aos Vereadores e Membros da Assembleia Municipal; transferências 
correntes para as Juntas de Freguesia; pagamento de despesas com a bombagem de água, todos 
os pagamentos provenientes de deliberações anteriormente tomadas e ainda pagamentos 
decorrentes da imposição da Lei, fixando-se do dia vinte ao dia vinte e três de cada mês, ou no 
dia útil imediatamente anterior, a data para pagamento das remunerações certas e permanentes 
do Pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5 - OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.INFORMAÇÃO DE DECISÕES GERADORAS DE CUSTO OU PROVEITO 
FINANCEIRO, Nº. 3, DO ARTº. 65º., DA LEI Nº. 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, 
ALTERADA PELA LEI Nº. 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO 
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5.1.1.LICENCIAMENTO DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, 
PROPRIEDADES HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, 
DEFERIDOS E INDEFERIDOS � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos de obras, loteamentos, destaques, propriedades 
horizontais, informações prévias e outros, deferidos e indeferidos no período compreendido 
entre 21 e 31 de Dezembro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo IV), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1.2.LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO � 
CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a licenças e autorizações de construção e utilização emitidas no período compreendido 
entre 21 e 31 de Dezembro de 2009, a qual fica anexa à acta (Anexo V), fazendo dela parte 
integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1.3.PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, LOTEAMENTOS, DESTAQUES, PROPRIEDADES 
HORIZONTAIS, INFORMAÇÕES PRÉVIAS E OUTROS, ENTRADOS NOS 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO � CONHECIMENTO  
---- A Câmara tomou conhecimento da relação elaborada pelo Sector de Obras Particulares 
referente a processos de licenciamentos e autorizações administrativas de obras, loteamentos, 
destaques, propriedades horizontais, informações prévias e outros, entrados nos Serviços de 
Urbanização e Edificação no período compreendido entre 21 e 31 de Dezembro de 2009, a qual 
fica anexa à acta (Anexo VI), fazendo dela parte integrante. -------------------------------------------
5.2.PEDIDO DE PARECER RELATIVO À CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE PRÉDIO RÚSTICO. LOCAL: VILAR SECO � FREGUESIA DE VILAR SECO. 
REQUERENTES: ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO ABREU, JOSÉ CARLOS RIBEIRO 
ABREU E RAMIRO PEDRO RIBEIRO ABREU � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de parecer relativo à constituição de compropriedade de prédio rústico. Registo n.º 
18.512, de 29/12/2009. Local: Vilar Seco, Freguesia de Vilar Seco. Requerentes: António 
Manuel Ribeiro Abreu, José Carlos Ribeiro Abreu e Ramiro Pedro Ribeiro Abreu. ---------------- 
---- I. Solicitação dos requerentes: ------------------------------------------------------------------------- 
---- 1. A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa 
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos carece de parecer favorável da Câmara Municipal do local da situação dos prédios, de 
acordo com o nº. 1, do artº. 54º., da Lei nº. 64/2003, de 23 de Agosto. -------------------------------
---- 2. O parecer só poderá ser desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio visa ou 
dele resulta parcelamento físico em violação legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 
pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. - 
---- II. Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- 1. Com o intuito de constituir compropriedade, os três requerentes solicitam parecer 
favorável do terreno rústico, sito ao �Pucarinho�, artigo 1.542, localizado em Vilar Seco, sendo 
⅓ a favor de cada um. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 2. Assim sendo, não vejo qualquer inconveniente na pretensão, pelo que sou de opinião que 
se poderá emitir um parecer favorável. -------------------------------------------------------------------- 
---- - Mais informo que a constituição de compropriedade não conduz ao fraccionamento físico 
de propriedade comum, nem confere quaisquer direitos de construção ou divisão em lotes com 
vista ao mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- À superior consideração de V.ª Ex.ª�. -----------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar parecer favorável à constituição de 
compropriedade de um prédio rústico, sito ao �Pucarinho�, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Vilar Seco, sob o artigo número 1.542, em nome dos requerentes António Manuel 
Ribeiro Abreu, José Carlos Ribeiro Abreu e Ramiro Pedro Ribeiro Abreu, nos termos e de 
acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------
5.3.PEDIDO DE CONCESSÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA �OFICINA DE 
REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS�. LOCAL: VALE ESCURO, EM CANAS DE 
SENHORIM. REQUERENTE: JOSÉ MANUEL MARQUES LOUREIRO � 
APROVAÇÃO 
---- Presente uma informação, datada de 04 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de concessão do mapa de horário para �Oficina de reparação de automóveis�. 
Local: Vale Escuro, em Canas de Senhorim. Requerente: José Manuel Marques Loureiro-------- 
---- Parecer dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------------ 
--- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. Em conformidade com o disposto no artigo 15.º, do mesmo regulamento, para que o 
requerente possa explorar o seu estabelecimento, deverá solicitar a concessão do mapa de 
horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. O processo encontra-se devidamente instruído, de acordo com o artigo 16.º do 
regulamento supracitado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- IV. Assim, não vejo qualquer inconveniente na concessão do mapa de horário, das 08:30 h 
às 18:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:00 h e encerramento semanal ao 
sábado e domingo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. --------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do mapa de horário para a 
oficina de reparação de automóveis, sito ao Vale Escuro, em Canas de Senhorim, em que é 
requerente José Manuel Marques Loureiro, nos termos e de acordo com a informação dos 
Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. ---------------------------------------------------------------
5.4.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPA DE HORÁRIO PARA A ASSOCIAÇÃO DE 
FOLHADAL. LOCAL: TRAVESSA DA ASSOCIAÇÃO, N.º 1, EM FOLHADAL. 
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE FOLHADAL � APROVAÇÃO  
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---- Presente uma informação, datada de 04 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedido de renovação do mapa de horário para Associação. Local: Travessa da Associação, 
n.º 1, em Folhadal. Requerente: Associação de Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo.  
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º, do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos de comércio poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 18, do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, de acordo com o registo de entrada n.º 18.470, de 29/12/2009, não vejo qualquer 
inconveniente na renovação do mapa de horário da Associação, sito na Travessa da Associação, 
com o horário de funcionamento das 09:00 h às 02:00 h, sem paragem para almoço e 
encerramento semanal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de Vª. Exª.�. ---------------------------------------------------------------------------
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do mapa de horário para a 
Associação, sita na Travessa da Associação, n.º 1, em Folhadal, em que é requerente a 
Associação de Folhadal � Centro Social, Cultural e Recreativo, nos termos e de acordo com a 
informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás descrita. -------------------------------------------- 
5.5.PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MAPAS DE HORÁRIO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO CONCELHO DE NELAS PARA O ANO 
DE 2010 � APROVAÇÃO  
---- Presente uma informação, datada de 04 de Janeiro de 2010, dos Serviços Técnicos de 
Obras, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
---- �Pedidos de renovação dos mapas de horário para o ano de 2010. -------------------------------
---- I. Nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços do Concelho de 
Nelas, os estabelecimentos comerciais poderão estar abertos entre as 06 e as 24 horas de todos 
os dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- II. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º do mesmo regulamento, o mapa de 
horário de funcionamento é válido para cada ano civil, devendo os titulares requerer a sua 
renovação anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- III. Assim, não vejo qualquer inconveniente na renovação do mapa de horário dos seguintes 
estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 18.371, de 23/12/2009 � �Talho�, de Victor Manuel de Jesus, sito 
na Rua Gago Coutinho, n.º 06, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta, 
das 08:30 h às 19:00 h, ao sábado das 08:30 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 
h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. ------------------------------------------------------ 
---- - Registo de entrada n.º 18.541, de 30/12/2009 � �Talho e Mini-Mercado�, de José António 
Moreira Marques, sito na Rua Luís de Camões, n.º 55, em Nelas, com o horário de 
funcionamento de segunda a sexta das 08:30 h às 19:30 h, ao sábado das 08:30 h às 13:00 h, 
com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal ao Domingo. --------- 
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---- - Registo de entrada n.º 18.486, de 29/12/2009 � �Talho�, de J. Coelho, sito na Rua Luís de 
Camões, n.ºs 08 e 10, em Nelas, com o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 08:30 
h às 19:00 h, ao sábado das 08:30 h às 13:00 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 
h e encerramento semanal ao Domingo. ------------------------------------------------------------------- 
---- - Registo de entrada n.º 18.388, de 28/12/2009 � �Talho Luís�, de Luís Miguel Rodrigues 
Santos, sito na Rua do Comércio, em Canas de Senhorim, com o horário de funcionamento das 
08:00 h às 19:30 h, com paragem para almoço das 12:30 h às 14:30 h e encerramento semanal 
ao Domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- À consideração de V. Exa.� ---------------------------------------------------------------------------- 
---- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os pedidos de renovação dos mapas de 
horário de funcionamento dos vários estabelecimentos de comércio do Concelho de Nelas, atrás 
referidos, nos termos e de acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Obras, atrás 
descrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO 
 
---- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião às 
quinze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta que foi lida em voz alta por 
mim, __________________________________________, Coordenador Técnico de Expediente 
Geral e Arquivo, servindo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que a redigi, 
subscrevi e assino, tendo verificado a sua conformidade com a minuta já aprovada e assinada. - 
 

A Presidente, 
 

__________________________________________ 
 

O Coordenador Técnico de Expediente Geral e Arquivo, 
 

__________________________________________ 
 

 


